
Feltűnően szép

A Rondo 
közvetlen ofszetnyomtatása



A jó csomagolás félsiker

Ez a hullámkartonra való közvetlen 
ofszetnyomtatás 

Technológia – valamennyi lehetőséggel
A jó csomagolás az értékesítés helyén a márka legfon-

tosabb nagykövete. Mivel a közkedvelt reklámcsa-

tornák a médiák túlterheltsége miatt egyre inkább 

veszítenek hatékonyságukból, a csomagolásnak 

növekvő mértékben kell kommunikációs feladatokat 

átvállalnia. Ennélfogva a csomagolástervezés számára 

teljesen új esélyek születnek.

A Rondo csomagolási megoldásai egyformán figyelem- 

keltőek és gazdaságosak. A csomagolásgyártók közül 

ugyanis elsőként a Rondo kínál olyan technológiát, 

amely mindkettőt egyesíti.

Ezzel új lehetőségek nyílnak meg a polcrakész csoma-

golások fogyasztóbarát megoldására.

A hullámkartonra való nyomtatás a legmagasabb szintű 

követelményeket támasztja technikával, emberrel és 

anyaggal szemben. A Rondo csomagolástechnikusai 

valamennyi összetevőt optimálisan összehangolták, és 

integrált minőségirányítási rendszerrel garantálják az 

ellenőrzött előállítási folyamatot a nyersanyagtól a 

nyomtatott csomagolásig.

A közvetlen nyomtatáson kívül a Rondo nyomtatási 

lehetőségek széles spektrumát kínálja:

flexonyomtatás, közvetlen ofszetnyomtatás és ofszet-

kasírozás. Ezekkel a kibővített lehetőségekkel kreatív, 

önálló és összetéveszthetetlen, valamint vásárlási 

impulzust gerjesztő csomagolási koncepciók számára 

teremtünk új kibontakozási lehetőséget.



Kitűnő innovációs erő 
Vállalatunk sikerének magvát az innováció jelenti. 

Vevőinkkel szorosan együttműködve folyamatosan új 

termékeket fejlesztünk ki, amelyekért évek óta hazai és 

nemzetközi szinten különböző díjakkal tüntetnek ki 

bennünket. Önért mit tehetünk?
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Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-6820 Frastanz, Rotfarbweg 5
Telefon +43 (0)5522/518 41-0
Telefax +43 (0)5522/518 41-501
frastanz@rondo-ganahl.com

Rondo 
Ganahl Aktiengesellschaft
A-8181 St. Ruprecht/Raab, Rondostr. 241
Telefon +43 (0)3178/51 00-0
Telefax +43 (0)3178/51 00-630
st.ruprecht@rondo-ganahl.com

Rondo Hullámkartongyártó Kft.
H-1239 Budapest, Ócsai út 5.
Levélcím: H-1734 Bp., Pf. 42.
Telefon (+36-1) 289-2300
Telefax (+36-1) 289-2399
budapest@rondo-ganahl.com

SC Rondocarton SRL
RO-407042 Sânnicoara/Apahida, jud. Cluj
Str. Aviatorilor, Nr. 2A
Telefon +40 (0)264/41 60 06
Telefax +40 (0)264/41 60 07
cluj@rondo-ganahl.com

SC Rondocarton SRL
RO-130089 Târgoviste/jud. Dâmboviţa
Str. Laminorului, Nr. 40
Telefon +40 (0)245/20 75 30
Telefax +40 (0)245/20 75 31
targoviste@rondo-ganahl.com

MKB Oluklu Mukavva Kutu ve
Ambalaj San. Tic.A.Ş
Istanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB D-13
Tepeören Köyü Tuzla/Istanbul
Telefon +90 216 593 18 93 (PBX)
Telefax +90 216 593 18 98
istanbul@rondo-ganahl.com

Walz Csomagolások Kft.
D-88515 Langenenslingen/Ittenhausen
Bruttelweg 1
Telefon +49 (0)7376/96 25-0
Telefax +49 (0)7376/16 81
info@walz-verpackungen.de


